
PREZENTÁCIA

Alternatíva  
dôchodkového  
príjmu alebo riešenie…
…ako sa  
predovolenkovať  
k pasívnym príjmom?



Bude súčasný  
dôchodkový systém 
schopný poskytnúť  
adekvátne dôchodky?



Dôchodok sa pohybuje asi  
v 50% výške vášho príjmu… 
ste pripravený na také  
zníženie príjmov? 

Chceli by ste mať pasívne príjmy  
ešte pred nástupom na dôchodok?

Koľko investujete  
peňazí do zabezpečenia 
alternatívneho  
dôchodkového príjmu?



Naše riešenie, naša stratégia  
ako si vybudovať pasívne príjmy

Náš know–how ako 
vybudovať pasívne 
príjmy pre členov 
družstva, ktoré sa 
generujú z rozbeh-
nutých firiem a ich 
príjmov, pričom 
členovia družstva 
zatiaľ využívajú 
výhody z dovolen-
kového programu…

Družstevná  

schéma 
know–how

Príjem 
pre družstvo

Príjem pre družstvo

Program Vacation

Cestovná kancelária

Platobné služby od 
licencovanej spol.
UPDNONE s.r.o.Výplaty podielov  

zo ziskov a z obratov Zelené energie
družstva
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PASÍVNE 
PRÍJMY

PASÍVNY 
PRÍJEM

PROJEKTY
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ČLENOVIA 
DRUŽSTVA Tržnica



Znalec potvrdil veľkú hodnotu 
know–how (viac ako 1,15 mil. EUR)

Stačí dodržiavať know–how…  
a spoločne vybudujeme vysoké  
pasívne príjmy pre každého člena.

Nechali sme náš know–how  
skontrolovať a oceniť znalcom



Ako si tvoríme pasívne  
príjmy – družstevný dôchodok?

Zelené energiePlatobné služby

Všetci sme schopní zmeny a rastu. 
Len potrebujeme vedieť, kde začať



890 € 
bežná cena 

booking.com

990 € 
bežná cena

0 €* 
cena s PV

0 €* 
cena s PV

(výška poplatku sa môže zmeniť v závislosti vývoja kurzu EUR/GBP)
*poplatok za výmenu v                     119 €

Čo budeme robiť  
kým vybudujeme  
pasívne príjmy?

Členovia zatiaľ môžu využívať 
výhody dovolenkového programu

Každoročne môžu predovolenkovať 
vložené fin. prostriedky a popri  
tom družstvo bude budovať projekty,  
z ktorých sa budú generovať  
pasívne príjmy pre členov.

Napríklad:
Kanárske ostrovy
týždenný pobyt



Limitovaná ponuka  
iba pre 3.000 — 4.000 členov

Neskorším členom bude ponúkaný 
už iba dovolenkový program  
bez pasívnych príjmov…

Zapoj sa do spolupráce 
a buduj si alternatívne 
riešenie dôchodkového 
príjmu spolu s nami...



Naša stratégia

investície do dovolenkového  
programu a projektov na  
tvorbu pasívnych príjmov

stabilizovanie a osamostatnenie  
projektov

čerpanie pasívnych príjmov



akontácia 150 EUR 

50 EUR mesačné splátky,  
za ktoré člen získa dovolenku 
(žiadne investičné riziká)  
– trvalý príkaz cez TD-pay

registrácia a uzatvorenie  
zmluvy na PV – online

Členstvo v družstve 
Tradičné družstvo



Čo získate vstupom do družstva  
za Váš členský vklad uhrádzaný aj na splátky?

spoluvlastníctvo  
nad 1 mil. EUR know–how

spoluvlastníctvo nad aktívami–  
–nehnuteľným majetkom (Hotel Raj)

nefinančné benefity  
z dovolenkového programu PV

podiely na zisku zo všetkých aktív 
družstva = vernostný dôchodok  
(tzv. refundácia)



Zapoj sa spolu  
so stovkami  
ďalších členov  
do budovania tohto 
hodnotného projektu.  
Staň sa členom  
už dnes!

Najdôležitejšie 
veci na svete  
nie sú veci...

Príbeh 
Tradičného  
družstva
www.td-coop.eu


